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JUSTERARE 

1.Val av justerare 

R¬det utser Per-Olof Renefalk till justerare 

2. Godkªm1ande av dagordning 

R¬det godkªnner dagordningen. 

3. Genomg¬ng av fºreg¬ende protokoll 

Fºreg¬ende protokoll lªggs till handlingarna. 

4. Justeringar 

R¬det beslutar att protokollfºrslagen ska skickas ut till de 
utsedda justerarna via e-post innan justeringen sker. 

Jan-Olof Jigler anmªler att PDF-filen av kommunens 
protokoll blir otydlig p¬ webbsidan. Speciellt vad avser 
fullmªktiges protokoll. Nªr det gªller socialnªmndens 
protokoll ªr det acceptabelt. Otydligheten ªr s¬ stor att 
kopieringen inte l¬ter sig gºras. Sekreteraren lovar att ta 
tag i saken. 

T omas Alm informerar r¬det om en inlªmnad motion 
som fºresl¬r en ºvergripande fºrbªttring av 
tillgªngligheten i kommunens presentation av 
sammantrªdesprotokoll fl'¬n fullmªktige, nªmnder och 
styrelser. Framfºrallt lyfter motionen fram vikten av att 
kommunal information gºrs tillgªnglig, bland annat via 
talsyntes, fºr personer med funktionsnedsªttning. 

Motionen kommer att behandlas p¬ kommunfullmªktiges 
sammantrªde den 19 december. 
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5. Val av ordfºrande 

Christian Ghaemi anmªler att majoriteten gemensamt 
nominerar Gunilla Gustavsson till ordfºrandeposten i 
r¬det. 

R¬det utser enhªlligt Gunilla Gustavsson till ordfºrande 
fºr resterande del av den innevarande mandatperioden. 

6. Samhªllsplanering, Solªngen 

R¬det framfºr en fr¬ga om varfºr 
handikappsorganisationerna inte har erbjudits platser i 
den referensgrupp som arbetar tillsammans med 
socialfºrvaltningen med byggandet och planerandet av 
Solªngens ªldreboende. R¬det understyrker att 
tillgªnglighetsperspektiv ªr mycket viktigt att beakta i 
planerandet av viktiga samhªllsfunktioner s¬som 
ªldreboenden. R¬det ºnskar dªrfºr att 2 (tv¬) st platser i 
referensgruppen tillstªlls handikappsorganisationerna. 

Thomas Brandell meddelar att socialfºrvaltningen gªrna 
ser ett deltagande fr¬n handikapporganisationerna i 
referensgruppen. I referensgruppen sitter redan 
medlemmar av H¬bo kommuns pensionªrsr¬d, KPR, 
eftersom de fºretrªder organisationer och grupper som 
mer direkt p¬verkas av det nya ªldreboendet. Vissa 
tillgªnglighetsaspekter har dªrfºr redan beaktas i det 
planeringsarbete som har p¬g¬tt p¬ socialfºrvaltningen 
och i referensgruppen, men det finns sjªlvfallet ett 
mervªrde av att flera aspekter lyfts fram. 

R¬det beslutar att uppdra till HSO H¬bo 
(han9:i ppfºreningarnas samarbetsorganisation) att utse 

'-- ',,)~\ 
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tv¬ representanter till referensgruppen. 

7. FN-konventionen 

Allt utbildningsmaterial gªllande FN:s konvention om 
rªttigheter fºr personer med funktionsnedsªttning har 
kommit. Solweig Lundkvist informerar r¬det om att 
tanken ªr att genomfºra en utbildningsdag fºr r¬det och 
tjªnstemªn i kommunen. 

KHR ger uppdrag till Solweig Lundkvist och Jonas 
Eliasson att planera och genomfºra en utbildningsdag 
under v¬ren. 

8. Etik och moral i upphandling 

Efter den senaste tidens mediala avslºjanden om 
missfºrh¬llanden p¬ olika kommunalt upphandlade 
v¬rdinrªttningar runt om i Sverige ºnskar r¬det att 
socialfºrvaltningen redogºr fºr hur man vªrderar etik, 
moral och kvalitet gentemot pris och ekonomi i 
upphandlingar av v¬rd- och hemtjªnster. 

Thomas Brandell informerar att upphandlingen av 
Pomonas ªldreboende inte var en s¬ kallad 
"prisupphandling" vilket innebar att priset inte var en del 
av upphandlingens bedºmningskriterier. Priset var 
faststªllt fr¬n b¥ljan och folms fºr bedºmningen l¬g p¬ 
hur de presenterade anbuden levde upp till 
socialfºrvaltningens kvalitetskrav. 

R¬det understyrker att den senaste tidens avslºjanden p¬ 
ett tydligt sªtt framh¬ller vikten av att kommunen fºljer 
upp och kontrollerar att upphandlade bolag faktiskt fºljer 
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gªllande avtal och genomfºr verksamheter s¬som de har 
¬tagit sig att gºra. 

9. Handikapparkering vid Medborgarhuset. 

Nils-Ove Jonsson informerar r¬det att det finns ett behov 
av att inrªtta handikapparkeringsplatser vid 
Medborgarhuset. Arne Andersson meddelar att s¬dana 
borde kunna iordningstªllas innan jul. 

Ordfºrande anfºr att handikappsparkeringsplats ªven 
behºvs p¬ den nedre parkeringen. Samt att ett rªcke 
m¬ste sªttas upp vid nerfarten/sluttningen vid den nya 
handikappsentren. 

R¬det beslutar att fr¬gan sªtts upp p¬ ¬tgªrdslistan. 

10. B¬lsta hªlsocenter 

Nils-Ove Jonsson informerar r¬det om att det ªr SV¬li att 
ta sig fram med rullstol eller rullator p¬ marken vid 
B¬lsta hªlsocenter. Arne Andersson meddelar att marken 
vid hªlsocentret ªgs av H¬bo Marknads Ab, och att en 
diskussion fºrst m¬ste tas med bolaget innan fr¬gan kan 
lºsas. 

R¬det beslutar att fr¬gan sªtts upp ¬tgªrdslistan. 

11. Information fr¬n socialfºrvaltningen 

Färdtjänst 

Thomas Brandell informerar om att beslutet om 
utvidgning av grªnsen fºr fªrdtjªnst fi:¬n 2 (tv¬) till 6 
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(sex) mil utanfºr kommungrªnsen ªr fattat av nªmnden. 
Den nya grªnsen trªder i kraft 1 mars 2012. 

R¬det framfºr en kritik ºver att riksf¬rdtjªnsten idag 
m¬ste bestªllas fr¬n en sambandscentral i Eskilstuna 
vilket innebªr att bilarna som skickas kan komma fr¬n ett 
fletial olika Olier t.ex. Vªster¬s, Nynªshanm eller 
Eskilstuna. 

Det innebªr ocks¬ att resenªrerna kan bli placerade i bilar 
tillsammans med andra frªmmande mªnniskor. R¬det 
undrar varfºr inte riksf¬rdtjªnsten kan samordnas lokalt i 
H¬bo kommun. 

Thomas Brandell framh¬ller att f¬rdtjªnst ªr att betraktas 
som en ersªttning fºr kollektivtrafik. Att en resenªr inom 
riksf¬rdtjªnsten kan tvingas dela bil med en frªmmande 
person ªr dªrfºr inte ªr underligt. Anledningen till att 
riksf¬rdtjªnsten inte ombesºrjs lokalt ªr en fr¬ga om pris. 

R¬det framh¬ller att kostnadsaspekten torde vara av 
mindre betydelse d¬ det endast ªr ett f¬tal som utnyttjar 
riksf¬rdtjªnsten fr¬n Eskilstuna pga. deras komplicerade 
riktlinjer. Dessutom ªr sªkerhetskravet av stor betydelse 
d¬ n¬gra garantier s¬som alkol¬s, sªkerhetsbªlten i bak, 
¬lder p¬ bil samt samtalsfºrbud under f¬rd inte kan ges 
d¬ bilarna kommer fr¬n externa bolag 

Ledsagning 

Thomas Brandell meddelar att socialnªnmden har fattat 
beslutet att tillsvidare beh¬lla gªllande riktlinjer fºr 
bist¬ndsbedºnming och avgifter gªllande ledsagning och 
promenad stºd. Socialnªmnden beslutade ªven att ge 
fºrvaltningen i uppgift att gºra en ºversyn av de 
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nuvarande riktlinjerna fºr stºd till ªldre och 
funktionshindrade och i samband med detta 
kostnadsberªkna avgiftsfri ledsagning. 

R¬det vªnder sig mot begreppet promenadstºd som inte 
finns med i gªllande lagtexter eller i fºrarbetena till 
dessa. 

Heartstarters 

4 (fyra) st s¬ kallade "Heartstarters", dvs. lªttanvªnda 
defibrillatorer, har inhandlats av kommunen och kommer 
att sªttas upp p¬ lªmpliga platser i kommunen. I 
dagslªget s¬ kommer de 4 maskinerna att placeras ut i 
kommunhuset, skeppet, biblioteket och i simhallen. 

Trygghetsboende 

Socialfºrvaltningen ska tillsammans med H¬bohus AB 
inrªtta ett trygghetsboende. Boendet ska ªven inneh¬lla 
lªgenheter anpassade fºr LSS-boende. Boendet kan 
fºrhoppningsvis st¬ fªrdigt 2013. 

R¬det noterar lªmnad information. 

12. Information fi"¬n milj º- och teknikfºrvaltningen 

Entnin i kommunhuset 

Annette Eliasson informerar om att entren i 
kommunhuset ska renoveras och i det arbetet ska 
tillgªnglighetsperspektiv beaktas och fºrvaltningen 
mottar gªrna handikapporganisationernas synpunkter. 

R¬det beslutar att fºrvaltningens fºrslag p¬ fºrªndringar 
kan skickas till HSO H¬bo. 

~AREI 
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Järnvägsparken 

Arne Andersson meddelar attjªrnvªgsparken kommer att 
upprustas under 2012. I det arbetet inbjuds r¬det och 
handikapporganisationerna att lªmna synpunkter. 

Gångfartsgator 

Mot bakgrund aven till kommunen inlªmnad skrivelse 
fr¬n SRF i Uppsala lªn, gªllande problematiken med 
g¬ngfartsgator fºr synskadade, efterfr¬gade r¬det en 
tydlig information om brukandet av g¬ngfartsgator i 
kommunens samhªllsplanering. 

Arne Andersson informerar att g¬ngfartsgatan ªr en 
sªrskild typ av gatuplanering dªr skillnaden mellan 
trafikerad vªg och g¬ngvªg inte markeras med en 
upphºjd trottoarkant. Istªllet sker bil- och 
promenadtrafik p¬ samma gatuniv¬. De olika gatudelarna 
ªr byggda av olika material som istªllet fºr trottoarkant 
markerar skillnaden mellan g¬ngvªg och kºrvªg. Studier 
har visat att olycksfrekvensen ªr lªgre p¬ denna typ av 
gator och att infºrandet av s¬dana dªrfºr ªr till gagn fºr 
de oskyddade trafikanterna. Det finns planer p¬ att inrªtta 
denna typ av gator i kommunen. 

R¬det noterar lªmnad information. 

13. Rapporter 

Medborgarhuset 

Trapphiss ªr nu installerad och vªgen till huset ªr i 
ordningsgj ord. 

J~ 
.j ) I 
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Anette Eliasson meddelar att en kontakt ªr tagen med 
centrumledningen ang¬ende blomfºrsªljningen i 
anslutningen till centrums vªstra ing¬ng och har nu f¬tt 
besked om att blommorna ska flyttas. Centumledningen 
ªr ªven informerade om att armb¬gskontakten vid 
ing¬ngen bºr flyttas. 

Rapport från konferens om tillgänglighet 

Anita Rosen meddelar att en skriftlig redogºrelse fr¬n 
konferensen om tillgªnglighetsfr¬gor kommer att skickas 
ut till r¬dets ledamºter och ersªttare. 

R¬det noterar informationen 

14. Atgªrdslistan 

R¬det g¬r igenom den senaste ¬tgªrdslistan daterad 2011-
12-02. 

Handikapparkeringar inom kommunen 

Det har tillkommit en handikappsparkeringsplats vid 
centrum. R¬det beslutar att punkten ska st¬ kvar. 

Handikappsparkering vid Apoteket 

Punkten kvarst¬r. 

Handikapplanen 

Ansvarig tjªnsteman ªndras fr¬n Ann-Christine Borneteg 
till Britt-Louise Thorberg. Plan fºr full delaktighet ska 
tas upp fºr beslut i kommunfullmªktige den 19 
december. Punkten kvarst¬r. 

Djur inom vården vid planering av nytt äldre boende 
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Punkten kvarst¬r. 

Avtal om hörselslingan 

Punkten kvarst¬r. 

Ramp till nödutgången på Föreningarnas hus 

Eftersom fºreninga11la nu samlas i Medborgarhuset s¬ 
styrks punkten. 

Besiktning av Föreningarnas hus 

Eftersom fºreninga11la nu samlas i Medborgarhuset s¬ 
styrks punkten. 

Tillgänglighet Habiliteringen 

A11le Andersson informerar att arbetet med 
ºverg¬ngsstªllet ªr p¬bºrjat. Punkten kvarst¬r. 

Uppdaterad ¬tgªrdslista bifogas som bilaga till 
protokollet. 

15. Mºtesdatum 2012 

Kommunala handikappr¬det beslutar att under 2012 
sammantrªda: 23 februari, 31 maj, 20 september och 6 
december kl. 19:00 i kommunens lokaler. 

16. ¥vriga fr¬gor 

Lika behandlingsplan 

Solweig Lundkvist informerar om fºrªndringa11la i 
punkten om funktionsnedsªttningar i landstingets 
likabehandlingsplan. Punkten ªr vªsentligt nerkOliad i 
jªmfºre e med den fºrra handikappsplanen. HSO i 
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Uppsala lªn arbetar p¬ ett svar till landstinget dªr man 
starkt kommer att ifr¬gasªtta nerkortningen. 

Skolfrågor 

Solweig Lundkvist informerar kort om brister i 
sªrskolan. Mer information kommer att presenteras p¬ 
nªsta mºte. 

HSO kanslis tryckeri 

Solweig Lundkvist informerar kOli om att det har 
uppst¬tt problem i och med flytten av HSO kanslis 
tryckeri i Uppsala. R¬det noterar informationen och 
beslutar att ºverlªmna fr¬gan till HSO i H¬bo. 

RSMH och lokalen på Stockholmsvägen 

H¬kan Igelstrºm informerar om en p¬g¬ende 
problematik gªllande rªttigheterna till lokalerna p¬ 
Stockholmsvªgen. Thomas Brandell erbjuder sig att sªtta 
sig ner med de inblandade parterna och fºrsºka lºsa 
problemet. Thomas Brandell tillsammans med RSMH:s 
ordfºrande H¬kan Igelstrºm tar upp fr¬gan med PRO:s 
ordfºrande Ewa Hellberg. R¬dets nyvalda ordfºrande 
Gunilla Gustavsson lovar att bevaka ªrendert. 

R¬det beslutar att punkten ska sªttas upp p¬ ¬tgªrdslistan. 

17 . Avslutning 

Ordfºrande ºnskar r¬dets medlemmar en god jul och ett 
gott nytt ¬r! Samt delade ut julklappar till 
organisationernas ledamºter. 

Nªsta mºtesdatum ªr 23 februari med stmi kl. 19:00. 
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Bilaga: Atgªrdslista KHR 2011-12-08 

 rende Ansvarig Atgªrd 

Handikapparkeringar inom Utreds om det kan lºsas inom 
kommunen kommunens mark 

Ame 

Handikapparkering vid Ame ¥kad parkeringsbevakning av 
Apoteket QPark 

Handikapplanen Britt-Louise P¬g¬r 
Thorberg 

Djur inom v¬rden vid Thomas Finns med vid arbetet infºr 
planering av nytt BrandelI uppfºrande av nytt 
ªldreboende ªldreboende 

Belysning avfartsvªg Arne Avvaktar Skipark 

Avtal om hºrselslingan Annette Skriva avtal tillsammans med 
receptionen 

Tillgªnglighet Arne Utreda mºjlighet till 
Habiliteringen ºverg¬ngsstªlle. Tas med 

2011 

Handikapparkering vid Arne Att iordningsstªlla 
Medborgarhuset handikapparkering 

Tillgªnglighet, B¬lsta Arne Att undersºka mºjligheten till 
hªlsocenter att tillgªnglighetsanpassa 

vªgen vid hªlsocentret 

RSMH och lokalen vid Thomas Se ºver och lºsa problemet 
med lokalen tillsammans med 
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Stockholmsvªgen Brandell PRO och RSMH. 
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